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~ ET är vackert på den
s. k. Talludden eller

Lusthuskullen, som ligger på södra
sidan av Degernäsviken på södra
stranden av Möckeln. När sommarso-
len leker tafatt med de glittrande vå-
gorna i vikarna söder och norr om
Talludden lockar sjön till simning
och rodd närmare och fjärmare från
Talludden. Men nu är landskapet och
sjön sterila, decemberdagen är kort
och skymningen faller tidigt där
jättetallarna tiderna igenom strävat
mot höjden och modigt kämpat mot
väder och vind och lyssnat till våg-
skvalpet från den fagra insjön.

Det är egentligen endast de res-
liga tallarna, som tiderna igenom
följt den gamla bruksegendomens
växlande öden. Helt visst stodo de
eller deras förfäder här på udden,
då bygden under den folkkäre hertig
Karls tid gjorde sitt inträde i
historien. Det är torra, korta no-
tiser av ett ur kammararkivet häm-
tat "extrakt över nya upptagna går-
dar och torp", som säga att Måns i
Degernäs år 1581 hade åker till fyra
skäppor utsäde, äng till tre lass, lä-
genhet till odling, fiske, skog och
mulbete samt sex hus byggda. Om
ännu två nybyggare med liknande
villkor talas. Dessa män och deras
efterträdare voro endast vägrödjare
och pionjärer för dem, vilka senare
som bruksherrar skulle underlägga
sig skogens och vattendragens rike-
domar. Det var 16601 som den från

6

För H e m b y g d sj u I
av Gunhild von

Strussenfelt.

Tyskland inflyttade Johan Camitz in-
kräktade på deras rättigheter, som
här med primitiva medel sökt utnytt-
ja olika naturtillgångar. Brukspatron
Camitz - hänsynslös och företag-
sam - erhöll privilegium på en ham-
marsmedja i Degerfors ström. För-
sta bruksanläggningen kallades
Nedre Degerfors. Men nu ville det
sig inte bättre än att Peter Jönsson
och Lars Nilsson, båda iDuvedalen
var ägare till en "laxeIänga" i
samma ström. Camitz skaffade sig
inte blott fiskerätt utan också rätt
att inhägna en hästhage vid ham-
marstället och dessutom röja ett
stycke äng. Och ersättningen för
detta intrång på grannarnas rättig-
heter blev två tunnor salt och en
dito sill. Berättelsen om Camitz'
oförsynta förfarande slutar med att
i köpet ingick också den holme, som
hammarsmedjan var fästad vid. Till
sist skulle Camitz bekosta ett dags-
verke till Peter Jönsen, dock på av
denne gjord anmodan. Detta blott
ett stickprov på de strider och det
köpslående om äganderätt och ut-
vecklingsmöjli heter, som 16- och

1700-talets bergslagshistoria är rik
på. Det är sådant som jättetallar-
na på Talludden skvallra om och som
de knappa underättelserna från gån-
gen tid i korta notiser meddelar.

Originella bruksherrar.

I nära 200 år är Degernås och De-
gerfors historia nära knutna vid
varandra. Detta varade till mitten
av förra århundradet. Det är släk-
terna Camitz, af Chapman och Stro-
kirk, som äro representerade på De-
gernäs under något mer än två sek-
ler . En viss likhet - ett drag av
stränghet - nästan spartansk en-
kelhet men med en glimt av humor
och ett behov av att skriftligt åter-
ge livets vishetsregler utmärker
många av de män, som sågo dagens
ljus när nittonde seklet grydde. Det
var en fläkt av götiska förbundets
ideer och en vitt utbredd originali-
tet, som karaktäriserar männen från
seklets morgonväkt. Tidstyper äro
överste af Chapman och brukspa-
tron Jeppe Strokirk. H ur gärna
gisslar man inte tiden och de un-
derlydandes fel och svagheter. Det-
samma var fallet med brukspatro-
nerna på Vil lingsberg, Granbergs-
dal och Gelleråsen. Men alla har
inte, som af Chapman och E. Strokirk
och den senares son Jeppe, lämnat
skriftliga bevis på vad till vett och
gott uppförande hör.

Det Var ord och inga visor som
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spikades upp på kontoret av överste
af Chapman.

Aven inspektor elI. bokhållare vid
Degernäs fordras:

att han skriver läslig latinsk stil
och räknar säkert;

att han kan föra böckerna ordent-
ligt och avsluta dem;

d:o förstå r att sköta stångjärns-
smidet;

d :0, d:o kolning;
d:o med drift och uppmärksamhet

efterser alla göromål, arbeten, som
tillhöra gårdens åkerbruk, varom
han dagligen får order av husbonden
tills han far kännedom om hur det
bör tillgå;

d:o är nykter, ordentlig, rask,
oförtruten och i allt pålitlig, aldrig
stursk;

d:o anständig i uppförande och
snygg, då han kommer till herrska-
pets bord.

Ärlig lön i ett föl' allt 200 riks-
gäld, vilket, om han är till nöjes,
ökas andra året med 25 rkd, och
tredje till 250, ej högre. N. b. får ej
driva handel med smeder och under-
havande med annat än tobak, får ej
räkna sig tillgodo övervikt å stång-
och tackjärn, ej heller övermål å
säd. Får mat - frukost, middag och
afton, tvätt i huset.

Kanske var det under vandring i
parken och av den vackra naturen
inspirerad att i bunden form kläda
sina tankar även nå det gällde nå-
got så prosaiskt som att utfärda ett
tjänstebetyg. som brukspatron Stro-
kirk skrev:

Drängen Lars som avsked nu begär,
hans orlofssedel lyder si så häl':
Inte är han bullersam på logen,
inte gör han väsen uti skogen,
men på krogen är han ganska trogen
och i grötfatet en riktig träl,
varför han rekommenderas väl.

Nu hal' pendeln på tidens stora
ur vridit sig i snart två hundra år
sedan den förste brukspatronen bo-
satte sig på Degernäs. J. Camitz
ordnade pavk och trädgård, corps de
logis och ekonomibyggnader. Det var
inte så livlig trafik mellan Karlsko-
ga och Degerfors - det senare
Värmlands grindstuga - då för ti-
den som under senare år. Nu får den
naturälskande turisten på en prima
landsväg njuta av ett stycke härlig
bergslagenatur. Den vackra sjön
Möckeln, som i öster mitt för De-
gernäs begränsas av Ramshöjden.
smalnar i närheten av Degernäs,
som ligger vid en vik mellan ut-
skjutande uddar.

Den nya tiden.

Den nya tiden har brutit in på den
gamla gården men det är en renäs-
sans. För ett år sedan försåldes
Degernäs av ett bolag till godsägare
J ohn Bengtson. Denne har med pie-
tet och full förståelse föl' tillvara-
tagandet av den anrika gårdens min-
nen låtit arkitekten E. Rudskog med
skickliga hantverkares hjälp åstad-
komma en verklig renässans. I
stort sett har nog Degernäs behållit
de yttre konturerna så som brukspa-
tron J. Camitz i mitten av 1700-ta-
let ordnade dem.

En lång alle leder från stora
landsvägen ner till egendomen. Här
utbreder sig den väldiga gårdspla-
nen. Karaktärsbyggnaden jämte
flyglar utmärker sig för enkel, ren
stil. Väldiga bandade lönnar pry-
da gårdsplanen. Park och träd-
gård äro anlagda enligt tidens smak.
Av gamla uthus finns ännu en bygg-
nad som står på tackjärnsfötter.

Genom massiva ekdörrar kommer

Herren till Degernäs, Godsägare
John Bengtson.

man in i "förstugan", nu delad i ytt-
re och inre hallen. Golvet är av sten
och till höger i yttre hallen ligger
kombinerat biblioteks- och vardags-
rum. Det senare med möbler i an-
tik stil och gobeläng i slottsmönstei·.
På andra sidan om hallen är matsa-
len, hållen i allmogestil och krona
i taket, utförd i konstsmide. Dörrar-
na från yttre hallen äro välvda och
liksom fönstren försedda med antik-
glas. Byggnaden innehåller elva
rum och en bekväm trappa leder till
övre våningens hall, sällskapsrum
och sovrum. I salongen med sin
öppna spisel är Karl Johansstil re-
presenterad. Väggarna här äro håll-
na i ljusgrönt och indelade i fält,
dörröverstycken i salongen med ym-
nighetshorn samverka till att giva

Reel behandling.

Morgan Hjorths Elektr. Byrå
Tel. 565 Torget, Karlskoga Tel. 855

Utför kompletta anläggningar och reparationer för
Kraft, Belysning, Ringledning och Telefon samt
Radioanläggningar. Försäljer från lager: Elektrisk
material, Radioapparater, Motorer, Kylskåp samt

Lampor m. m.

Ensamförsäljare för AGA·BALTIC Radioapparater.

Offert på begäran.
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J U LRO.
Av JOSEF HAGSTEDT.

VINDEN HAR DOMNAT I VITA SKOGAR,
TRöTT EFTER LEKAR OCH TIDSFöRDRIV.
FLINGORNA FALLA SOM DöENDE DRöMMAR,
DALA SÅ STILLA SOM SLOCKNANDE LIV.

BORTA I FJÄRRAN EN KLOCKA LJUDER,
STIGANDE, FALLANDE RYTMEN GÅR.
JULENS RO öVER VIDDERNA SMEKER
FRID TILL FRIDLöSA SJÄLAR NÅR.

KÄRLEKENS EVIGA BUDSKAP FAMNAR
VÄRLDEN OCH VIDDERNAS FROST OCH NöD.
HIMLAKÄRLEKENS TÄNDANDE GNISTA
RÅDER MED MAKT öVER LöGN OCH DöD.

KOM MED SMEKANDE RO I KVÄLLEN,
MILD OCH HELANDE BARNARO!
FYLL MITT HJ ÄRT A MED JULENS LYCKA,
RENA TANKAR OCH HELIG TRO!

(::; ??

LJUSET.
Av CARL DANING.

MIN LIVSVÄG SLUTADE PLöTSLIGT
VID SVINDLANDE SKUMMA STUP - - -
DÅ F ANN J AG DET FRÄLSANDE LJUSET
I DINA öGONDJUP.

DE FLÄMTANDE IRRBLOSSLÅGOR,
SOM STRIMMAT MIN VILSNA STIG,
DE SLOCKNADE - STJÄRNSTILLA LYSTE
DITT öGAS LJUS FöR MIG.

NU TROTSAR J AG MöRKRETS VÅNDA
VID SVINDLANDE SKUMMA STUP:
JAG VANDRAR I EVIGHETSLJUSET
FRÅN DINA öGONDJUP.

TY LJUSET, SOM STJÄRNEMILT LYSER,
DET ÄR DEN L I V S T R O, SOM BOR
OKUVLIG OCH DJUP I DITT öGA
- MIN DöDSSJUKA, BLINDA MOR.
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rummet en förnäm prägel. Även här
äro fönstren försedda med antikglas.
Från de olika fönstren har man ut-
sikt dels över sjön och över de sto-
ra åkrarna samt skogklädda höjder.

Degernäs areal utgör 600 tunn-

land, därav 215 åker. Kreatursstam-
men är reaktionsfri S. R. B. ras. På
gården finns ingen industri.

I somras uppläts parken av gods-
ägare och fru Bengtson för 125 scou-
ter, som här i skog och mark fingo
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njuta en idealisk lägervecka. Träd-
gård och park har ännu inte under-
gått någon förnyelse men godsägare
Bengtson har för avsikt att även här
genomföra en stilenlig renovering.
Fru Bengtson har vid sin makes si-
da satt in kraft och personligt ar-
bete för att ,stilenligt ordna alla
detaljer i hemmet, vilket nu ter sig
såsom vi den nya tidens människor
älska att tänka oss en brukspatrons-
gård på 1700-talet - särskilt vi som
längre eller kortare tid byggt och
bott i vacker, anrik bergslagsbygd.

(Eftertryck förbjudes).
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